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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!
ALLELUJA!

Umiłowani w Chrystusie Panu
Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
To orędzie radości rozbrzmiewa
dziś w naszych sercach.
Obchodzimy najstarsze, a zarazem
najważniejsze święto chrześcijańskie –
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
W Tajemnicy Paschalnej
dokonało się dzieło naszego zbawienia:
Jezus Chrystus na zawsze pokonał wszelkie
moce zła, grzechu i śmierci,
a serca swoich wyznawców napełnił
niezawodną nadzieją całkowicie nowego
życia w wieczności.
Powstając z martwych,
Syn Boży spełnia własną obietnicę:
„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Zmartwychwstały Chrystus
pozostaje z nami, pielgrzymuje
z człowiekiem po drogach życia.
Jest naszym Panem i Zbawicielem
w każdym miejscu i w każdym czasie.
Jego obecność w Słowie Ewangelii,
w sakramentach świętych, we wspólnocie
Kościoła wspiera nas w codziennym umieraniu
dla grzechu i życiu dla Boga (por. Rz 6, 11).
Obchodząc tajemnicę naszego odkupienia,
życzę Wam wszystkim, drodzy Bracia i Siostry,
głębokiego doświadczenia niezwykłej
bliskości Pana i Jego nieskończonej miłości.
Niech Chrystus Zmartwychwstały
umocni w każdym z nas nadzieję
i ożywi wiarę. Niech swą łaską nieustannie
otwiera ludzkie serca na moc Jego miłości,
na dar pokoju, przebaczenia i pojednania.
Niech głębokie spotkanie z Odkupicielem
przyniesie jak najpiękniejsze owoce w życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym.
Łącząc się duchowo w przeżywaniu radości
wielkanocnej, życzę Wam wszystkim,
drodzy Diecezjanie,
błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia
i obﬁtości wszelkich łask
od zmartwychwstałego Zbawiciela.

Wesołych Świąt!
Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

„Warto iść za Jezusem drogą krzyża, który wiedzie do radosnego światła Zmartwychwstania”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

UWIERZYĆ
W ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Po spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego w życiu apostołów wszystko się zmieniło. Zalęknieni i pełni wątpliwości
stali się odważnymi świadkami Dobrej Nowiny. Nie bali się
już przywódcom ludu rzucić w twarz: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Piotr, który
stchórzywszy, zaparł się Chrystusa wobec odźwiernej, potraﬁł
stanąć przed tłumem, by wypomnieć im wprost: „rękami bezbożnych zabiliście Sprawiedliwego” (por. Dz 2, 23). Wielu zostało poruszonych tymi słowami, więc pytało, co mają czynić.
Odpowiedź Piotra była prosta: uwierzyć w Zmartwychwstałego
(por. Dz 2, 37-38).
My dzisiaj również potrzebujemy tej odwagi apostołów
oraz wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Takie proste na
pierwszy rzut oka, a jednak tak skomplikowane. Pusty grób wypełnia naszą pustkę wewnętrzną i rozjaśnia ciemności, spełnia
tęsknoty za wiecznym trwaniem i dodaje odwagi. Jest on bramą
do Życia, gdzie zawsze brzmieć będzie radosne „Alleluja”.
Czy wierzę w Zmartwychwstałego?
Co przeszkadza mi w doskonaleniu mojej wiary?

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA
(MIŁOSIERDZIA BOŻEGO)
J 20, 19-31
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
„Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich:
„Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok
Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”.
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi
rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus:
„Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

MIŁOŚĆ SERCA
Nie ma potężniejszej mocy niż miłosierna miłość Boga
do człowieka. Została objawiona na Krzyżu, na którym umarł
Jezus, by wyprowadzić ludzkość z ciemności, umożliwiając wyzwolenie z niewoli złego. Pokonała śmierć, pokonała grzech,
pokonała szatana.
Miłosierna miłość Boga nadała sens cierpieniu i śmierci,
wpisanym w nasze życie. Toteż Wszechmocny zawsze towarzyszy człowiekowi – samotnemu, choremu, cierpiącemu, boleśnie doświadczanemu, znieważanemu. Dzieli z nim trudy i
znoje, wspiera i pokrzepia na duchu. Jednak może to uczynić
tylko pod jednym warunkiem: jeśli pełni ufności Mu na to
pozwolimy.
Czy staram się ufać Bogu w każdej sytuacji życia?
Czy mam do Boga zaufanie zwłaszcza wtedy,
gdy mam dźwigać ciężar nieszczęść i kłopotów?

Ks. Jerzy Martinowicz

Poznać i uwierzyć
Śmierć starła się w boju z życiem i życie zatriumfowało. „Zwycięstwo pochłonęło
śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”
(1 Kor 15, 54-55). Chrystus – choć umarł na krzyżu – króluje dziś żywy! Bóg wskrzesił
Go trzeciego dnia (por. Dz 10, 40).

J 20, 1-9
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i
nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył
leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on
do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także
i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które
mówi, że On ma powstać z martwych.
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Ks. Jerzy Martinowicz
Syn Boży triumfuje…
Ale nie po to, by dostarczyć nam wzruszeń czy
na chwilę odwrócić uwagę
od utrapień dnia codziennego. Jezus zwycięża, by
raz na zawsze zniszczyć
naszego
najniebezpieczniejszego wroga – śmierć
wieczną – i otworzyć człowiekowi bramę prowadzącą do Krainy Życia.
Jak bardzo potrzebne
jest nam to zwycięstwo

Chrystusa! Zbawca uwalnia człowieka od grzechu,
który nie pozwala cieszyć
się pełnią życia i pogrąża w rozpaczy. Pokonuje
szatana, który skłania ku
złu, i odnosi zwycięstwo
nad
ludzką
słabością,
służąc nam przykładem,
udzielając
swej
mocy,
abyśmy mogli powiedzieć
za św. Pawłem: „Któż nas
może odłączyć od miłości
Chrystusowej? Utrapienie,

ucisk czy prześladowanie,
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas
umiłował” (Rz 8, 35. 37).
Syn Boży zwyciężył
śmierć, grzech i szatana.
A razem z Nim również
my, gdyż przez chrzest
staliśmy się uczestnikami Jego śmierci i zmartwychwstania. Dzięki łasce

sakramentalnej jesteśmy
uzdolnieni do tego, by
całe nasze życie uczynić
świadectwem zmartwychwstania Zbawcy, nie ulegając ludzkiej słabości.
Ani śmierć, ani moce piekielne nie mają już władzy
nad człowiekiem. Zmartwychwstały Pan wyszedł
z grobu i stoi dzisiaj pośród
nas.

Drodzy Czytelnicy!
Bądźmy wiarygodnymi świadkami wiary w Chrystusa, który zwyciężył śmierć! Niech tegoroczne
święta Zmartwychwstania Pańskiego umocnią wiarę w Jego obecność pośród nas. Niech blask
wielkanocnego poranka rozjaśni drogi i poprowadzi do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Tak jak apostołowie opowiadajmy bliźnim, że Chrystus do końca każdego z nas umiłował, gdyż
poszedł na śmierć, a trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje! Wyjdźmy z miłością na spotkanie braciom i siostrom, aby mogli uwierzyć w Jezusa i Jego zmartwychwstanie, aby miłość im wszystko
wyjaśniła, aby – podobnie jak my – poznali Miłość i Jej zaufali!

Drodzy Czytelnicy
gazety „Słowo Życia”!
Po raz kolejny, dzięki Opatrzności Bożej,
mamy możliwość przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Jest to zarazem okazja i wezwanie do dania wobec wszystkich ludzi
i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego,
który „dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba,
(…) stał się człowiekiem, (…) został umęczony i pogrzebany i
trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo”.
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym
w Tajemnicy Paschalnej wzbudza w każdym z nas prawdziwą siłę życia,
opartą na pewności, że jesteśmy zawsze kochani i otrzymujemy
przebaczenie od Tego, Kto zwyciężył zło i śmierć.
Na radosny czas przepojony śpiewem wielkanocnego „Alleluja”
zespół redakcyjny gazety diecezji grodzieńskiej „Słowo Życia” życzy Wam
prawdziwej radości płynącej ze spotkania z Panem!

Wesołego Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
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– Szukamy nauczyciela od Boga. Może widzieliście?
– Oto on, oddaje swoje serce dzieciom...

Papież Franciszek

Na drodze każdego człowieka są szczególnie znaczące osoby, rolę których w życiu nie da się nie docenić. Wśród nich – pierwszy nauczyciel, który przekazuje dzieciom umiejętność czytania, pisania, a także
myślenia i miłości. Zwykle staje się on pierwszym
wzorem do naśladowania. I jakież to szczęście, jeśli
ta osoba przyjaźni się z Bogiem i może dużo o Nim
opowiedzieć...
Nauczyciel i katecheta
Anastazja Miszkura pochodzi z paraﬁi św. Mikołaja
Biskupa w Gieranionach (dekanat Iwie). Wychowywała
się w katolickiej rodzinie,
gdzie chrześcijańskie wartości
wszczepiano od najmłodszych
lat. „Razem z rodzicami i babcią
każdej niedzieli byłam na Mszy
św. w naszym lokalnym kościele – opowiada dziewczyna. –
Właśnie oni byli dla mnie przykładem modlitwy, założyli fundamenty mojej wiary. Często
przypominam sobie, jak w wieku 8-10 lat z radością biegłam
do świątyni na modlitwę różańcową, Roraty, Drogę Krzyżową
lub nabożeństwo majowe...”.
Po ukończeniu szkoły
średniej Anastazja wybrała zawód nauczyciela, o którym od
dawna marzyła. Jednak było
to zaledwie jedno z mocnych
pragnień w jej życiu. Gdzieś
głęboko w sercu dziewczyna zawsze chciała poznawać
Boga na wykładach lub konwersatoriach, by potem pomagać w działalności duszpasterskiej w rodzinnej paraﬁi.
Spełnieniu tego pragnienia sprzyjało miejsce studiów –
Baranowicze, gdzie znajduje się Instytut Katechetyczny
im. Zygmunta Łozińskiego. Tak
więc na 3. roku studiów dziewczyna zaczęła uczęszczać również na zajęcia w instytucie.
„Był to trudny, ale jednocześnie pełen przygód okres –
wspomina Anastazja. – Problemy podczas studiów pojawiały się, gdy brakowało czasu
na przygotowanie do egzaminu lub zaliczenia, szczególnie
jeśli sesje na uniwersytecie i
w instytucie zbiegały się w czasie. Wiem, że Ojciec Niebieski
nigdy mnie nie porzucił i zawsze chronił i chroni w cieniu
swych skrzydeł”.
Anastazja z przyjemnością opowiada o latach studenckich w instytucie katechetycznym, gdzie znalazła

spotykaliśmy się na lodowisku,
by pojeździć na łyżwach, lub
przy herbacie, by się podzielić
własnymi życiowymi przeżyciami”.

Najważniejsze – nigdy
nie poddawać się!
Już przez prawie 4 lata
Anastazja pracuje w Iwiu jako
nauczycielka w szkole podstawowej. Jednocześnie pomaga
kapłanowi w pracy katechetycznej w Gieranionach.
„Kilka lat temu zaprosiłam
miejscową młodzież dołączyć
do Grupy Biblijnej, aby razem się gromadzić, rozważać
i dzielić się ze sobą nawzajem
Słowem Bożym – opowiada
dziewczyna. – Dziś moje serce
cieszy się z tego, że ta młodzież
dorasta i wyjeżdża na studia
do dużych miast, ale nadal
pozostaje aktywną składową
naszej wspólnoty paraﬁalnej.
Z tą grupą młodych ludzi razem odpoczywamy, podróżujemy, świętujemy Urodziny”.
W bieżącym roku szkolnym Anastazja podjęła się
próby stworzenia Grupy Biblijnej także dla młodszych
uczestników. Dziewczyna ma
nadzieję, że dorastające pokolenie za przykładem starszej
młodzieży stanie się oparciem
miejscowego kościoła w Gieranionach.
Wiadomo, jak każdy katecheta, Anastazja również
napotyka trudności w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Jednak,
zgodnie ze słowami dziewczyny, nie powinno to przeszkadzać być tam, gdzie zostałeś
powołany do posługi. „Każdego ranka trzeba prosić Boga
o potrzebne dary na nadchodzący dzień, by być «ołówkiem»
w Jego ręku i pisać w oczach

odzyskiwać siły i iść dalej, gdyż
nie jesteś sam – obok znajduje
się wszechmogący i kochający
Bóg”.

żwK
Młodzie

Od młodych zależy
przyszłość Kościoła
Chrystusowego

ościele

Podczas każdej niedzielnej
Mszy św. dla dzieci w kościele
w Gieranionach rozbrzmiewają dźwięczne głosy chłopców

Z bohaterami przedstawienia na uroczystość
Wszystkich Świętych

i dziewcząt. W ten sposób
młodzi ludzie wychwalają przez swój śpiew Boga.
Anastazja akompaniuje im
na gitarze. Jak podkreśla,
młodzież ochoczo wyraża
pragnienie nauczyć się grać
na instrumencie muzycznym.
Kiedyś i jej przekazała tę

i pastorałek «Gloria in excelsis
Deo» w Iwiu – mówi dziewczyna. – Pamiętam, jak kiedyś
sama brałam udział w tym festiwalu jako uczestnik. Czasy się
zmieniają – i teraz przybywam
tam jako kierownik grupy”.
Anastazja przyczynia się
również do przygotowania
w paraﬁi scenek i pantomim
na Boże Narodzenie,
Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, święto Wszystkich
Świętych.
„Na próbach z każdym uczestnikiem
staramy się jak
najlepiej zrozumieć
jego rolę, szukając
potrzebnych
ustawień

młody człowiek to „iskra
we współczesnym społeczeństwie, dzięki której można
rozpalić serca innych ludzi”.
Bardzo istotne jest tu, by była
to iskra Boża. „Niestety nie zawsze dostrzegam w młodych
ludziach trzymanie się moralnych i etycznych norm –
ze smutkiem przyznaje dziewczyna. – Czasami młodzież
znieważa swoich rówieśników
lub ludzi starszych, nie zwracając uwagi na to, że bliźni jest tak
samo godną szacunku osobą,
stworzoną przez Boga. Jednak
jestem pewna, że na ziemi jest
sporo «promieni Bożej Miłości»,
które poprzez przykład swojego życia niosą całemu światu
pokój, szacunek i przebaczenie.
Przez ręce tej młodzieży Ojciec

umiejętność siostra zakonna.
Razem z nią Anastazja grała
podczas Mszy św., pokonując swój strach i lęk przed
publicznością. A teraz oto
sama dzieli się muzycznymi
azylami z każdym chętnym.
„Z grupą tych dzieci i młodzieży – scholą «Jezusowe Nutki» – co roku bierzemy udział
w dekanalnym festiwalu kolęd

w scenach i analizując
wypowiedzi.
Na długo przed występem zabieramy się za tworzenie strojów
dla bohaterów i dobieranie rekwizytów” – tłumaczy dziewczyna.
Codziennie
przypatrując się młodemu pokoleniu
w trakcie swej pracy, Anastazja wyciąga wniosek, że

Niebieski
czyni
dobro.
Sądzę, że za młodymi
i aktywnymi ludźmi – wielka
Boża moc i od nich zależy
przyszłość Kościoła Chrystusowego!”.

Anastazja oraz schola dzieci i młodzieży „Jezusowe Nutki”

wielu przyjaciół. „Widzieliśmy
się nie tylko na zajęciach, lecz
także spędzaliśmy razem dużo
wolnego czasu – mówi dziewczyna. – Wspólnie przygotowywaliśmy pogodne wieczory:
spotkania bożonarodzeniowe,
karnawał na Dzień Życia Konsekrowanego, imprezy z okazji
rozpoczęcia lub zakończenia
roku akademickiego... Często

wychowanków tę historię, której
oczekuje ode mnie Stwórca –
podkreśla Anastazja. – Warto ciągle unaoczniać swoim
życiem wielką Bożą miłość
do ludzi. Najważniejsze – nigdy
się nie poddawać! Czasami
może zabraknąć sił ﬁzycznych,
by wykonać kolejne zadanie
lub zrobić krok ku problemowi życiowemu. Jednak trzeba

Angelina Pokaczajło

W chwilach,
kiedy wątpliwości i lęk tłoczą się
w naszych sercach, konieczne
staje się rozeznanie. Pozwala nam ono uporządkować zamęt w myślach
i uczuciach, aby działać
w sposób właściwy i roztropny. Pierwszym krokiem w tym
procesie, prowadzącym
do przezwyciężenia lęków,
jest ich wyraźne określenie,
by nie okazało się, że marnujemy czas i energię, padając
łupem nietrwałych upiorów pozbawionych oblicza.
W tym celu zapraszam
wszystkich, byście zajrzeli
do swego wnętrza i nazwali wasze lęki po imieniu.
Zadajcie sobie pytanie: co
mnie martwi, czego boję
się najbardziej dzisiaj,
w konkretnej sytuacji, której doświadczam? Co mnie
blokuje i nie pozwala iść
naprzód? Dlaczego nie mam
odwagi, by dokonać ważnych decyzji, które powinienem podjąć? Nie lękajcie się
uczciwie spojrzeć na swoje
lęki, uznać je takimi, jakie
są, i zmierzyć się z nimi. […]
W Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie
„nie lękajcie się”, ze wszystkimi jego odmianami. To
jakby powiedzieć, że każdego
dnia roku Pan chce, abyśmy
byli wolni od bojaźni. Nigdy
nie może ona mieć ostatniego słowa, w szczególności
dla nas, chrześcijan, ale powinna stanowić okazję, aby
dokonać aktu wiary w Boga…
a także wiary w życie!
Fragment przesłania
na ХХХІІІ Światowy Dzień
Młodzieży

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Naszym zadaniem jako kapłanów we wspólnocie Kościoła
jest nieść ludziom
Dobrą Nowinę
o zbawieniu, aby jej przesłanie, podobnie jak olejek,
docierał do zranionych serc,
koił ich bóle, wlewał w nie
radość, miłość, miłosierdzie
i przebaczenie. Naszym osobistym świadectwem, stylem
sprawowania sakramentów, dobrocią, łagodnością
i wrażliwością na drugiego
człowieka mamy sprawiać,
aby każdy wierny – zapracowany, umęczony szarą
codziennością, zasmucony
i zatroskany – spotykając
się z nami, czuł, że rzeczywiście otrzymał Dobrą
Nowinę, że spoczęło na nim
miłosierne i współczujące
spojrzenie Zbawiciela. Im
więcej w naszej kapłańskiej
postawie będzie pokory, dobroci i bezinteresownej służby bliźniemu, tym bardziej
upodobnimy się do Tego,
w którego jedynym i wiecznym kapłaństwie uczestniczymy i który „nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie na
okup za wielu” (Mk 10, 45).
Do takiej postawy trzeba
dorastać każdego dnia.
Fragment kazania
wygłoszonego podczas Mszy
Krzyżma św. w grodzieńskiej
katedrze, 29.03.2018
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 Stolica Apostolska przeznaczyła 500 tys. dolarów
na renowację otoczenia kaplicy
Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz taką samą kwotę
na dokończenie restauracji
Bazyliki Narodzenia Pańskiego
w Betlejem. Środki na renowację otoczenia kaplicy zostaną
przekazane po tym, jak wspólnoty, zarządzające świątynią (prawosławna, ormiańska
i katolicka) razem utworzą
komitet, który będzie się zajmował tą sprawą. W Betlejem
znaczna część prac została już
wykonana, więc można się spodziewać, że wkrótce restauracja
bazyliki dobiegnie końca.
 Papież Franciszek mianował trzech nowych sędziów
Trybunału Kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym
z nich jest polski franciszkanin
konwentualny o. Robert Leżohupski. Kapłan urodził się
7 września 1974 roku w Gdańsku. Ma tytuł magistra prawa
i teologii, uzyskał doktorat
z prawa kanonicznego. W 1997
roku wstąpił do Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych.
Święcenia kapłańskie otrzymał
w 2004 roku. W latach 20082012 pracował na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 wyruszył jako
misjonarz do Kenii, gdzie był
wykładowcą prawa kanonicznego. Następnie w 2016 roku
podjął pracę w Penitencjarii
Apostolskiej w Rzymie.
 Pomnik papieża Franciszka odsłonięto w Libanie.
Jest to pierwszy monument
obecnego Biskupa Rzymu
na Bliskim Wschodzie. Ma być
znakiem obecności chrześcijan
na tych terenach i zachętą
do pokojowego współistnienia
tam wiernych różnych religii.
Starcia o charakterze wyznaniowym w kraju koncentrują
się wokół zdobycia kontroli
nad terenami należącymi
do chrześcijan. Pomnik Ojca
Świętego wzniesiono w dystrykcie Babda w zachodniej
części kraju, którą zamieszkują
głównie wspólnoty szyickie.
 Katolicki kapłan o. Guy
Chapdelaine, który jest naczelnym kapelanem armii Kanady
w stopniu generała majora,
został mianowany honorowym
kapelanem brytyjskiej królowej
Elżbiety II. Będzie on pierwszym katolickim kaznodzieją
w kaplicy królewskiej od czasów
Jakuba II (1685-1688), ostatniego króla-katolika na ziemiach brytyjskich. Zdaniem
kapłana to namacalny dowód
ekumenicznego otwarcia Elżbiety II, która jest też głową
Kościoła anglikańskiego w Anglii i Kościoła prezbiteriańskiego (kalwińskiego) w Szkocji.
 Współczesne technologie
pozwalają uzyskać szczegółowy obraz 3D do wydrukowania
po badaniu ultrasonografem.
Lekarze używają go, aby lepiej
kontrolować zdrowie i rozwój
dziecka. Rodzice mogą zobaczyć i potrzymać swoje jeszcze
nienarodzone dzieci. Ten pomysł bardzo się spodobał wielu
matkom. Twierdzą one, że to
wspaniałe uczucie, patrząc
na model po porodzie, wspominać: „Tak wyglądało moje
dziecko, gdy jeszcze było
w brzuchu”.
credo.pro; gosc.pl;
niedziela.pl
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W różnych krajach świętowanie wygląda inaczej. W Niemczech przyjaciołom wręcza się pomalowane na zielono jajka,
w Szwecji zaś cała rodzina z ochotą bawi się w „taczanki”

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest
obchodzona na różne sposoby. Niektóre zwyczaje mogą nam się wydać nawet dziwne, jednak każdy z nich
jest od dawna zakorzeniony w tradycji wybranego kraju.

W USA na Wielkanoc kobiety stają do konkursów,
w których wybiera się najpiękniej udekorowane świąteczne nakrycie głowy

Jednym z najciekawszych
zwyczajów
wielkanocnych
w Europie może się poszczycić Irlandia. W Wielką Sobotę
w miastach tego kraju odbywa

się pochód, podczas którego
ludzie demonstrują zmęczenie
z powodu długiego postu oraz
chęć rychłego rozpoczęcia
świętowania. Przemarszowi

przewodzi lokalny rzeźnik. Niesie on zawieszonego na kiju
śledzia, którego mieszkańcy
biją pałkami lub innym dowolnym przedmiotem, traﬁającym
im do rąk. Zmaltretowany
śledź, symbolizujący post,
zostaje wrzucony do rzeki.
Po czym na ten sam kij rzeźnik
wkłada udekorowany kwiatami barani udziec, który ma
zwiastować czas ucztowania.
W USA istnieje ciekawy
zwyczaj noszenia ogromnych
świątecznie ozdobionych kapeluszy. Na nich mogą się
pojawić jajka, króliki, kurczaki
i wiele innych upiększeń. Co
roku kobiety i dzieci uczestniczą w konkursach, podczas
których wybiera się najpiękniej
udekorowane nakrycie głowy.
W Poniedziałek Wielkanocny prezydent Stanów Zjednoczonych corocznie urządza
Easter Egg Roll. Tradycja organizowania gry sięga 1878 roku, kiedy to na trawniku Białego Domu po raz pierwszy
odbyły się zawody polegające
na toczeniu pisanek.
W Afryce z okazji Wielkanocy kościoły i domy modlitwy
dekoruje się ozdobami zwanymi „vitenge” i „kanga”. Mają
kształt motyli, a tworzone są
z kwiatów i liści bananowca.
Mieszkańcy Afryki śpiewają

międzynarodowe
hymny
chrześcijańskie, dodając do
nich elementy własnej kultury.
Dlatego też śpiewom i modlitwom często towarzyszy bicie
w bębny, a kobiety wydają
głośne okrzyki w wysokich
rejestrach.
W Australii na zwyczaje wielkanocne w ciekawy
sposób wpłynęła „kampania przeciw królikom”, które
wyrządzają znaczne szkody
na tamtejszych polach. Popularny, m.in. we Francji, zwyczaj chowania przed dziećmi
w ogrodzie czekoladowych
jajek dotarł do kraju z pewną
zmianą: jajka, kiedyś „podrzucane” przez wielkanocnego królika, po zrealizowaniu
wspomnianej kampanii są
ukrywane przez wielkoucha
króliczego (zwierzę z rodziny
torbaczy, przypominające zająca swoimi nieproporcjonalnie długimi uszami).
W Armenii do świątecznych zwyczajów należy wypiekanie chleba zwanego „cheorek”, ponieważ mieszkańcy
kraju wierzą, że stojąca pod
krzyżem Chrystusa Matka Boża
miała przy sobie chleb, który
został zabarwiony na czerwono przez krew Zbawiciela.
W Grecji, Szwecji i Bułgarii
jajka maluje się na czerwono,

co jest symbolem nowego życia i dobrobytu.
W Niemczech i Austrii rozpowszechniona jest tradycja
„Ostereiertitschen”.
Polega
ona na biciu się ugotowanymi
na twardo jajkami, aż jedno
z nich pęknie.
W Finlandii Wielkanoc jest
świętem świeczek. Tego dnia
miasta rozjaśnia blask tysiąca
świec.
W Libanie dużą wagę przywiązuje się do obrządków kościelnych. Zgodnie z tradycją
każdy Libańczyk, aby właściwie przygotować się do Świąt
Wielkanocnych, musi otrzymać błogosławieństwo w kilku
kościołach. Powinien też założyć na Mszę św. nowe ubranie
i buty, co jest naocznym symbolem odnowienia.
W Wielkiej Brytanii nietypowy dla nas zwyczaj ma
miejsce w Poniedziałek Wielkanocny, kiedy to chłopcy
odwiedzają dziewczyny, przynosząc ze sobą pięknie ozdobione krzesło. Panny siadają
na nim i są przez młodzieńców
trzykrotnie unoszone w powietrze. W zamian za to chłopcy otrzymują pocałunek lub
pieniądze.
Kinga Krasicka

Świąteczne dekoracje na Wielkanoc
Odczuwanie Wielkanocy w pewnym stopniu
mogą wydłużyć świąteczne ozdoby.
Zwykle umieszcza się je na widocznym miejscu, by przypominały
o pogodnym i radosnym dniu Zmartwychwstania naszego Pana.

Istnieje wiele różnych
wariantów dekoracji wielkanocnych. Niektórzy wolą
ozdoby z naturalnych surowców, „ożywiając” je. Są
to na przykład doniczki
z posadzoną w nich pszenicą.
W ten sposób przez pewien

lub jako samodzielną kompozycję (z nici, papieru).
A właśnie, wieńce wielkanocne są dosyć rozpowszechnioną dekoracją mieszkań.
Można je umieścić zarówno na powierzchni poziomej (położyć), jak i pionowej

do kogoś w odwiedziny. Gospodarze bardzo się ucieszą,
dostając podobny prezent.
Wszystko, co zostało wykonane własnymi rękami, zawsze
jest wysoko cenione i przynosi właścicielowi szczególną
radość.

Dziś w sklepach da się odszukać
wiele różnych materiałów do tworzenia dekoracji wielkanocnych.
Można też wykorzystywać wszystko, co znajdzie się pod ręką:
plastikowe butelki, tkaniny, guziki itd.
czas można przyglądać się,
jak kiełkuje zieleń, co symbolizuje życie. Kompozycję
można też obwiązać kolorową wstążką lub upiększyć innymi elementami dekoracji:
jajkami, gałęziami wierzby,
małymi kamieniami.
Trzeba zaznaczyć, że jajko to zasadniczy element
prawie w każdej kompozycji
wielkanocnej. Jest symbolem
płodności, zwycięstwa Jezusa
nad śmiercią. Jajko wykorzystuje się jako element ozdoby (na przykład w wieńcach z
gałęzi, koszykach z kwiatami)

(powiesić). Zwykle gdy wieniec upiększa stół, pośrodku
kompozycji stawia się świecę,
symbolizującą Światło, które
rozjaśnia ciemność. W ozdobach mogą być wykorzystane
dowolne elementy, w tym też
ﬁgurki kurcząt, zajączków, baranków.
Innym bazowym detalem
do stworzenia kompozycji
wielkanocnej jest koszyk.
Wielu robi go własnoręcznie
z wikliny, tkaniny lub nawet
papieru i ozdabia. Do takiego
koszyka można włożyć serwetkę, poczęstunek i pójść

Ostatnio coraz popularniejsze stają się też wielkanocne dekoracje w przezroczystych wazonach. W nich
można stworzyć różnorodne
kompozycje, powiedzmy, kontrasty (drobne i duże surowce,
naturalne i sztuczne). Jednym
z wyróżników, a zarazem przewagą tego rodzaju ozdób jest
to, że elementy w nich nie są
połączone, nie skleja się je.
Kompozycję więc można bez
trudu zdemontować, a wazon
wykorzystać do dekoracji na
każde inne święto: Boże Narodzenie, wieczór imieninowy

i in.

Na
koniec warto
podkreślić,
że nawet
zwykła
świeca w
kształcie
jajka lub
gałązka
wierzby może
stworzyć
w
domu
świąteczną
atmosferę.
Oczywiście, decydujące znaczenie ma to, co jest w
duszy, ale podobne jaskrawe atrybuty są dla nas

W wielkanocnych kompozycjach
mogą się znaleźć elementy w najróżniejszych
kolorach. Przeważają czerwony, żółty,
pomarańczowy i, oczywiście, zielony.
naocznym przypomnieniem o
uroczystości, którą niedawno
przeżywaliśmy. Patrząc na nie,
serce mimowolnie napełnia

się radością i ciepłem. A czyż
nie tego tak często pragniemy
w szarej codzienności?
Olga Sielicka
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Czarno-biała pisanka
wizytówką Sopoćkiń

Stanisław Zmitrowicz z chęcią przekazuje unikalną
technikę podczas różnorodnych warsztatów

Jajka są nieodłącznym atrybutem stołu
wielkanocnego. Dziś wierni coraz częściej
ozdabiają je za pomocą naklejek, trafaretów i
sztucznych barwników. Jednak do takich osób
w żadnym wypadku nie należą mieszkańcy
miasteczka Sopoćkinie, którzy trzymają się
lokalnej tradycji i tworzą oryginalne czarnobiałe pisanki – prawdziwe dzieła sztuki
o bogatej historii i symbolice.
Tradycja
malowania
wielkanocnych jaj w Sopoćkiniach
jest
znana
od dawna. W 2013 roku ten
element niematerialnego
dziedzictwa Grodzieńszczyzny został wzięty pod ochronę i wpisany na Państwową
Listę
Historyczno-Kulturalnych Wartości Republiki
Białoruś.
Jedną z osób obeznanych
z ciekawą i niepowtarzalną

przed tym, jak zacząć malowanie jajek, trzeba je
dobrze wymyć z mydłem,
wysuszyć i położyć do dowolnego naczynia, by się
nie stłukły. Potem trzeba
nagrzać wosk – i można
przystępować do najodpowiedzialniejszej części
procesu. „Do nanoszenia
woskowego wzoru wykorzystuje się specjalne narzędzie – «szpilkę». Jest to

W 2017 roku w Sopoćkiniach otwarto
unikalne muzeum pisanek, gdzie
wystawiono około pół tysiąca eksponatów.
Zostały one wykonane techniką malowania,
którą owładnęli wyłącznie mieszkańcy tego regionu.
Oprócz tego, w muzeum znajdują się liczne okazy wykonane
techniką współczesną. Wszystkie zostały sprowadzone
z najbliższych wsi. Symbolem miejscowej tradycji
jest duża, około dwóch metrów wysokości,
pisanka, znajdująca się na głównym placu
przy centrum kulturalno-turystycznym.
techniką
sopoćkińskiego
„pisankarstwa” jest Antonina Jurczenia. Kobieta opowiada, że malować jajka
w tradycyjny sposób nauczyła się od swojej matki. „Czarno-białe pisanki
są wizytówką i prawdziwą
dumą naszej miejscowości –
stwierdza pani Antonina. –
Nie da się ich stworzyć
bez specjalnego barwnika – wyciągu z kory dębu,
olchy, olchowych szyszek i
zardzewiałego żelaza. Jego
przygotowanie trzeba zacząć wcześniej, mniej więcej
na dwa tygodnie przed Wielkanocą, by farba stała się
jakościowo trwała i nabyła
głęboki czarny kolor”.
Kobieta opowiada, że
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własnoręcznie robiony instrument, składający się
z drewnianego patyka i wbitego w niego od tyłu maleńkiego gwoździa – tłumaczy
mistrzyni. – Dużym i wskazującym palcami trzymamy
jajko, szpilkę zanurzamy
w wosku i nanosimy wzór”.
Pani Antonina podkreśla, że u żadnej rzemieślniczki nie da się znaleźć
dwóch w pełni jednakowych pisanek, ponieważ
różnorodne
kombinacje
kropek i kropel dają bezmiar wariantów wzoru.
Zwykle na wybór tego lub
innego motywu wpływa
kształt jajka: może być
okrągłe lub wydłużone.
W zależności od tego dobiera

się wzór. Najbardziej rozpowszechniony ornament
sopoćkińskich pisanek to
okrąg-gniazdko,
umieszczany pośrodku jajka, wolne płaszczyzny natomiast
wypełnia się półgniazdkami, kropkami, łańcuszkami.
Wśród rysunków przeważają ptaki, kwiaty, gałązki

organicznymi jest wykorzystywany przez lata. Teraz
nie zawsze towarzyszy mu
dobry wynik. Czasami pisanki różnią się kolorem,
choć znajdowały się w tym
samym wyciągu. Bywa też,
że w ogóle się nie zabarwiają. Zależy to od tego,
czym były karmione kury,

jakie jajka zostały wykorzystane: ptaków swojskich
czy z inkubatora.
Mimo że tworzenie pisanek jest uważane za żeńską sprawę, w Sopoćkiniach
można znaleźć też mężczyznę zajmującego się malowaniem jajek. Nazywa się
Stanisław Zmitrowicz. Jego
twórczość posiada osobliwe rysy, które się wykształciły w ciągu niejednego
dziesięciolecia.
„Sztukę
malowania pisanek przekazał mi wujek. Już w wieku
14 lat próbowałem własnoręcznie ozdabiać jajka.
Najpierw nie bardzo mi się
wiodło, ale z czasem szło
już coraz lepiej, nauczyłem
się nanosić różnorakie wzory – opowiada rzemieślnik.
– Co roku robię około 200
pisanek dla krewnych i przyjaciół. Mówią, że dobrze mi
się udają. Na pewno jest to
wynik wieloletniej praktyki,
ponieważ do żadnej szkoły
malarskiej nie chodziłem”.
Mężczyzna podkreśla,
że
prawdziwa
pisanka
nie psuje się bardzo długo.
Można ją przechowywać
przez lata: żółtek i białko po
prostu wysychają w środku,
jeśli nie przemieszczać jajka z miejsca na miejsce.
Rękodzielnik wspomina również, że z pisanką
w Sopoćkiniach było związanych mnóstwo obrzędów:
„Na Wielkanoc dorośli i dzieci tradycyjnie bawili się «na
wybitki», wyświetlając, kto
ma mocniejsze jajko. Jeśli
pogoda pozwalała, organizowano też taczanie jajek”.
Pan Stanisław opowiada, że razem z innymi
rzemieślnikami stara się
przekazywać swą wiedzę
i umiejętności wszystkim
zainteresowanym.
„Przy
Centrum Kultury i Twórczości Ludowej w Sopoćkiniach
odbywają
się warsztaty
malowania pisanek. Biorą
w nich udział mieszkańcy
pobliskich wsi, uczniowie
szkół, a także turyści, którzy odwiedzają nasze miasteczko. Cieszę się, że ludzie
się tym interesują, uczą się
naszej techniki zdobienia
i wiozą do domu jajka-pamiątki. Oznacza to, że tradycja będzie żyła” – z radością
zaznacza mistrz ludowy.
Kinga Krasicka

Antonina Jurczenia podkreśla, że najważniejsze w malowaniu pisanek – tworzyć
z dobrym i otwartym sercem

świerkowe.
„Po naniesieniu wzoru jajko trzeba włożyć
do barwnika – dalej dzieli się tajemnicą mistrzyni.
– By otrzymać czarny odcień, pisankę należy trzymać
w wyciągu przez minimum
12 godzin, potem wyjąć jajko
łyżką z dziurkami i ostrożnie
usunąć wosk za pomocą suchej szmaty. Po czym trzeba
posmarować jajko olejem
lub kawałkiem słoniny i wypolerować tkaniną wełnianą.
Wtedy pisanka będzie gładka i błyszcząca”.
Pani Antonina podkreśla również, że przepis
malowania jaj pigmentami

Sopoćkinie zapraszają na Święto Pisanek!
Podczas uroczystości odbędą się warsztaty, gdzie mistrzowie ludowi zademonstrują różne techniki malowania jajek
wielkanocnych, w tym też słynnej pisanki sopoćkińskiej.
Głównym wydarzeniem stanie się otwarcie drugiej sali muzeum pisanek, gdzie będzie mógł zajrzeć każdy chętny.
Rzemieślnicy zadziwią gości obﬁtością różnorodnych
wyrobów sztuki ludowej, a zespoły muzyczne będą radowały obecnych swymi występami. Dodatkową atrakcją
w czasie święta będą wystawa wielkanocnych palemek oraz
wystawa-kiermasz wielkanocnego pieczywa.

Wydarzenie odbędzie się 8 kwietnia
przy centrum turystyczno-kulturowym.

Dokument młodych
o Kościele zaprezentowano
w Watykanie
Mówi się w nim o tym, jak
wygląda Kościół i świat
oczami młodego pokolenia
oraz jakie oczekiwania
mają młodzi wobec posługi
Kościoła.
Dokument stanowi podsumowanie tygodniowej
przedsynodalnej debaty
młodzieży z całego świata.
Składa się z trzech części.
Pierwsza poświęcona jest
wyzwaniom i możliwościom,
które stoją przed współczesną młodzieżą; druga mówi
o wierze i powołaniu, rozeznawaniu i towarzyszeniu
młodym; a trzecia o formacyjnych i duszpasterskich
działaniach Kościoła.
Jest to pierwszy w historii
watykański dokument przygotowany w całości przez
młodzież. W Niedzielę Palmową został on przekazany
Papieżowi Franciszkowi.
Zrobił to reprezentant Panamy, kraju, gdzie odbędą się
przyszłoroczne Światowe Dni
Młodzieży.

Około stu tysięcy osób
wyruszyło na Ekstremalne
Drogi Krzyżowe
Nabożeństwo odbywało się na terenie 18 różnych państw w ponad
300 miejscowościach.
W tym celu przygotowano
ponad 700 tras.
W tym roku swoje błogosławieństwo uczestnikom Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej przekazał Papież
Franciszek. Ojciec Święty
zachęcił ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie,
swoich rodzin, przyjaciół i
nieprzyjaciół, by w każdym
z nich zamieszkał pokój i moc
Chrystusa Ukrzyżowanego i
Zmartwychwstałego.

Młodzi Polacy najbardziej
religijni w Europie
Jako katolicy deklaruje się
82 proc. Polaków w wieku
16-29 lat.
Z myślą o tegorocznym
Synodzie Biskupów nt. młodzieży, St Mary’s University
w Twickenham (Wielka Brytania) i Instytut Katolicki
w Paryżu (Francja) przygotowały raport dotyczący religijności młodych Europejczyków. Rezultaty pokazują,
że Polacy są dziś najbardziej
religijnym narodem Starego
Kontynentu. Drugie miejsce
zajmują Litwini, trzecie –
Słoweńcy, a kolejne –
Irlandczycy.
W przeprowadzonych
badaniach pytano również
o odsetek katolików, którzy
co najmniej raz w tygodniu,
poza ważnymi świętami,
uczestniczą we Mszy św. Tu
również prym wiodą Polacy.
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Kalendarz
wydarzeń

1 kwietnia
Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego.
1-8 kwietnia
Oktawa Wielkanocna.
8 kwietnia
Niedziela
Miłosierdzia Bożego.
9 kwietnia
Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego.
Dzień Świętości Życia.
Zachęcamy do włączenia
się w Duchową Adopcję
dzieci nienarodzonych
oraz modlitwy w intencji
życia poczętego.
13 kwietnia
27. rocznica
erygowania diecezji
grodzieńskiej i
prekonizacji
ks. bpa Aleksandra
Kaszkiewicza.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”
Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę
o godz. 8.00 w Grodnie
na 96,9 FM,
w Świsłoczy na 100.8 FM.
Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim
Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM –
w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok
tych miast; na 99,2 FM –
w Brześciu i obok niego;
o godzinie 20.00
na krótkich falach
6185 i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20
na satelicie „Еutelsat
Hotbird 13” w programie
„Radio Vaticana
Telepace”.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu
Radia Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie
vatican.by.

Intencje
różańcowe
Kwiecień
Aby bezrobotni
i nie mający dachu
nad głową mieszkańcy
diecezji znaleźli godne
warunki dla siebie
i swoich rodzin.

WIADOMOŚCI

1 kwietnia 2018

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

FESTIWAL WIELKANOCNY ODBĘDZIE SIĘ
W SMORGONIACH
Festiwal muzyczny będzie miał miejsce przy paraﬁi
św. Michała Archanioła w oratorium im. św. Jana Bosko.
Odbędzie się pod hasłem „Alleluja, Panu zaśpiewajmy!”
7 kwietnia. Początek o godz. 19.00.

Przygotowania do Wielkanocy
Przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego w licznych paraﬁach diecezji odbyły się misteria wielkopostne. Aby przybliżyć wiernym śmierć i
mękę Zbawiciela w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie teatr
im. św. Jana Pawła II organizował przedstawienie pod tytułem „Sprawa Jezusa z Nazaretu”. W paraﬁi Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
odbyło się inscenizowane nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele miejscowej wspólnoty. Droga Krzyżowa ulicami miasta
miała miejsce w Grodnie, Sopoćkiniach oraz Iwiu. Liczni wierni dali publiczne
świadectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Świętej, lub Franciszkańskiej, Górze w Oszmianie mieszkańcy na znak
swojej wiary zgodnie z tradycją postawili kolejny duży krzyż.
W Niedzielę Palmową wierni na całym świecie, w tym też w diecezji grodzieńskiej, rozpoczęli obchody Wielkiego Tygodnia – najważniejszego okresu
w roku liturgicznym. W dniu Triduum Paschalnego skupiano się na wydarzeniach, które odwróciły ludzką historię. Najbardziej czekano na Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Dzień skupienia odbył się w grodzieńskim WSD. Ojcem duchownym
dla kleryków w tym czasie stał się ks. Tadeusz Krisztopik. Alumni mieli możliwość na nowo rozmyślać nad głębią własnych relacji z Bogiem. Kilka dni
później na czele z ks. prefektem Andrzejem Liszką odwiedzili dom dziecka
w Hołowiczpolu.
Około 60 młodych ludzi z różnych zakątków diecezji przybyło do seminarium na rekolekcje rozeznania powołania, aby rozważać temat „Przybliżyć się
do tajemnicy Krzyża”.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego pracownicy i wolontariusze diecezjalnego „Caritas” organizowali kiermasz charytatywny oraz akcję
„Wielkanocny Prezent”. Na kiermaszu, który odbył się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie, znalazły się wyroby zrobione własnoręcznie, kartki
świąteczne, świece dekoracyjne, pieczywo. Akcja „Wielkanocny Prezent” miała
miejsce w W jednym z grodzieńskich hipermarketów. Wolontariusze tłumaczyli konsumentom, w jaki sposób mogą wesprzeć potrzebujących. Otrzymane środki zostanąJEDNYM
skierowane
na pomoc dzieciom z problemami zdrowotWERSEM
nymi, dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz samotnym i potrzebującym w
ramach akcji „Pomoc Mobilna”.
Wspólnie z diecezjalnym „Caritas” zakonnice ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu organizowali spotkanie dla biednych i bezdomnych. Między
innymi każdy obecny otrzymał pomalowane jajko na znak odrodzenia życia i
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

JEDNYM WERSEM
• Liturgiczna służba ołtarza „Kalasans” w Szczuczynie zwiększyła się
o 8 nowych ministrantów i 4 nowych lektorów. • W uroczystość św. Józefa
w katedrze grodzieńskiej pw. św. Franciszka Ksawerego modlono się za papieża na emeryturze Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) i biskupa pomocniczego diecezji grodzieńskiej Józefa Staniewskiego, a także za wszystkie
osoby, które podczas chrztu otrzymały imię Józef. • W dniu 100-lecia ogłoszenia Białoruskiej Republiki Ludowej w kościołach modlono się za obywateli
kraju, a także o to, by panowały w nim pokój, sprawiedliwość, miłość i zgoda.
• W imieniu Kościoła na mityngu-rekwiem poświęconym 75-leciu Tragedii Chatyńskiej był obecny ks. Jerzy Martinowicz, odpowiedzialny za media
diecezji grodzieńskiej.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
1 kwietnia 1946 r. – ks. Józef Sawicki, prob. Dziatłowo;
4 kwietnia 1961 r. – ks. Stefan Horodko, prob. Białohruda;
6 kwietnia 1968 r. – ks. Henryk Gierasimowicz, prob. Gradowszczyzna.

Wspólnota salezjańska w Smorgoniach zaprasza wszystkich
chętnych do udziału, by razem świętować
Zmartwychwstanie Chrystusa.

OGÓLNOBIAŁORUSKIE REKOLEKCJE
TRZEŹWOŚCIOWE SĄ ORGANIZOWANE
W BARANOWICZACH
Do udziału w ćwiczeniach duchowych,
które odbędą się w dniach 13-15 kwietnia,
są zaproszone osoby nieobojętne na problem
alkoholizmu i narkomanii w naszym kraju.
Rekolekcje organizuje Duszpasterstwo Trzeźwości
diecezji grodzieńskiej. Spotkanie będzie miało miejsce
w domu ojców werbistów pod adresem:
m. Baranowicze, ul. Szewczenko 6.
Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem:
(8 033) 325-57-64, Jerzy Gaponik.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO POLSKI
Paraﬁa św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
przygotowuje pielgrzymkę, program której zawiera
zwiedzanie znanych za granicą świątyń.
Trasa:
Wołkowysk – Poznań – Gniezno – Licheń – Wołkowysk.
Wyjazd – 15 kwietnia o 18.00.
Czas trwania pielgrzymki – 3 dni.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem:
(8 029) 313-65-64, ks. Oleg Dul.

W związku z prowadzonym procesem
w Sądzie Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej
Panią Raisę Trackiewicz (w d. Aleksiejenko) c. Wiktora,
która w 1978 roku w kościele paraﬁalnym
pw. Nawiedzenia NMP w Wiszniewie (archidiecezja
mińsko-mohylewska) zawarła związek małżeński
z Panem Stanisławem Trackiewiczem,
jest proszona o zgłoszenie się do siedziby Sądu Kościelnego
w Grodnie (ul. K. Marksa 4) lub przez telefon
(8 0152) 75-64-37.
Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania
czy posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu
Pani Raisy Trackiewicz,
są proszeni o przekazanie tej informacji
do Sądu Kościelnego.

Redakcja „Słowa Życia” składa szczere podziękowania
wiernym paraﬁi św. Stanisława Kostki w Wołkowysku,
którzy oﬁarowali wielkopostną jałmużnę na rzecz rozwoju
mediów katolickich diecezji grodzieńskiej.
Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi!

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi
Zacharzewskiemu, jego rodzicom i wszystkim krewnym
z powodu śmierci dziadka Włodzimierza przesyłamy słowa
szczerego żalu, współczucia i chrześcijańskiego wsparcia.
Łączymy się z Wami w modlitwie, dzieląc ból i smutek.
Niech miłosierny Bóg przyjmie zmarłego do swojego
Królestwa, a Wam doda sił, aby godnie znieść
ciężar utraty bliskiej osoby.
Paraﬁanie z kościołów w Rohotnie i Dworcu
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

1 kwietnia 2018

Z głębi serca
Najdostojniejszym
Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom Jerzemu
Martinowiczowi,
Pawłowi Sołobudzie,
Waleremu Bykowskiemu,
Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Olegowi
Kononowiczowi i Janowi
Romanowskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne
życzenia. Niech radość
Zmartwychwstania napełnia Wasze serca pokojem i
miłością. Szczerze dziękujemy za posługę na rzecz
Boga i ludzi, głoszenie
Słowa Bożego i troskę
o każdego człowieka.
Redakcja „Słowa Życia”

Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Józefowi Staniewskiemu
i Antoniemu Dziemiance,
Księdzu Proboszczowi
Piotrowi Kubelowi oraz
wszystkim Księżom
diecezji grodzieńskiej
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, wdzięczności, czułych ludzkich
serc. Niech Jezus –
Najwyższy Kapłan – będzie
Źródłem pokoju i radości.
Niech błogosławi Wam
codziennie w pracy duszpasterskiej. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!

Ich Ekscelencjom
Księżom Biskupom
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam
najserdeczniejsze życzenia:
niech Chrystus Zmartwychwstały, Zbawiciel
świata, obdarza swoimi łaskami, prawdziwą radością i
pokojem, Najświętsza Maryja Panna mocno przytula
do siebie i napełnia serce
miłością, a Duch Święty
obﬁcie zsyła swe dary.

Najdostojniejszemu
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia: obﬁtych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej,
mocnego zdrowia i pogody
ducha, niezbędnych sił
do realizacji wszystkich
planów i zamiarów. Niech
Dobry Pasterz prowadzi
Ekscelencję przez życie,
udzielając potrzebnych
łask do realizowania
powierzonej misji.

S. Irena Złotkowska, Przełożona
Generalna Zgromadzenia Sióstr
Wspomożycielek Dusz
Czyśćcowych

Czcigodnemu
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Urodzin szczerze
życzymy zdrowia, wytrwałości w posłudze pasterskiej, opieki Matki Bożej i
ludzkiej życzliwości. Niech
miłosierny Bóg obdarza
Cię swoimi łaskami, droga
życiowa będzie szczęśliwa
i błogosławiona, a
posługa przynosi radość,
satysfakcję i obﬁte owoce.

Kochająca mama z rodziną

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne
życzenia. Niech miłosierny
Jezus poprzez nasze modlitwy wynagrodzi mocnym
zdrowiem i niegasnącym
zapałem do głoszenia
Ewangelii Pana. Niech
energia towarzyszy Księdzu
Biskupowi przez całe życie.

Z modlitwą Alicja i Witalij
Woronowowie ze Smorgoń

Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Józefowi Staniewskiemu
i Antoniemu Dziemiance,
Księżom Proboszczowi
Witalemu Cybulskiemu,
Romanowi Jałowczykowi,
Wiktorowi Sawickiemu,
Leonowi Liszykowi,
Dymitrowi Siedleckiemu,
Janowi Bołtrukiewiczowi
i Jerzemu Żegarynowi,
a także wszystkim
Siostrom, które pracowały w naszej paraﬁi,
składamy szczere życzenia
z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych.
Życzymy jasnego poranka
Zmartwychwstania,
radości, pomyślności
w realizacji planów i zamiarów, mocnego zdrowia,
darów Ducha Świętego i
wszelkich potrzebnych łask
Bożych. Niech na Waszych
twarzach jaśnieje pogodny
uśmiech, a w duszy panuje
pokój. Pamiętamy o Was
w swoich modlitwach.
Wesołych Świąt!

Paraﬁanie ze Wsielubia

Wdzięczni paraﬁanie z Krupowa

Z modlitwą apostolat
„Margaretka”

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Piotrowi Kubelowi
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze
życzenia. Najcudowniejszym dla człowieka jest
zbawienie jego duszy. Nasz
drogi Ksiądz Proboszcz
nieustannie pracuje
nad tym. Serca paraﬁan są
wypełnione miłością, dlatego prosimy Wszechmocnego, by obdarzał naszego
Księdza mocnym zdrowiem
na długie lata oraz sukcesami w pracy duszpasterskiej. Szczęść Boże!

Kółko Różańcowe Miłosierdzia
Bożego z Krupowa

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Jodkowskiemu
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia: mocnego zdrowia, wytrwałości na każdy
dzień posługi duszpasterskiej, ludzkiej życzliwości.
Niech światło Chrystusa
oświetla drogę kapłańską, a
Miłosierdzie Boże i opieka
Matki Najświętszej dodają
sił i cierpliwości.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
diecezji grodzieńskiej

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Martinowiczowi, Jerzemu Swisłockiemu, Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi
Sewastianowiczowi,
Waleremu Bykowskiemu,
Witoldowi Łozowickiemu,
Ojcom Kazimierzowi
Jędrzejczakowi i Antoniemu Porzeckiemu
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
najserdeczniejsze życzenia:
wszelkich łask Bożych,
opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od zmartwychwstałego Zbawiciela
oraz mocnego zdrowia na
każdy dzień życia.
Radosnego Alleluja!

Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka”,
Kółka Żywego Różańca oraz
wierni z paraﬁi Sopoćkinie

Czcigodnym Siostrom
Goretti Milenkiewicz,
Eucharii Hulbój,
Julicie Pietrowej,
Paule Radziwiłko
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy moc serdecznych
życzeń: dobrego zdrowia,
pogody ducha, spokojnych
dni w łasce Bożej, życzliwości od ludzi. Niech Duch
Święty roztacza swoje
światło na każdy dzień życia, Chrystus zawsze będzie
Przyjacielem, a posługa na
rzecz Boga i ludzi przynosi
zadowolenie i obﬁte owoce.

Franciszkański Zakon
Świeckich, Kółka Żywego
Różańca z paraﬁi Sopoćkinie

Czcigodnej Siostrze
Goretti Milenkiewicz
z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia:
zdrowia, radości, pogody
ducha, obﬁtych darów Ducha Świętego i opieki Matki
Najświętszej. Dziękujemy
Ci za szczerą modlitwę
i oﬁarną pracę w naszej
paraﬁi. Niech każdy Twój
dzień będzie oświecony
promieniami miłosierdzia
Bożego, a święta Patronka
nieustannie Cię strzeże
i pomaga podążać
za Chrystusem.

Franciszkański Zakon
Świeckich, Kółki Żywego
Różańca z paraﬁi Sopoćkinie

Czcigodnemu Księdzu
Ryszardowi Perczakowi
z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich
łask Bożych, obﬁtych
darów Ducha Świętego oraz
opieki Matki Najświętszej i
świętego Patrona. Z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia na długie lata,
codziennej radości
i życzliwości od ludzi.
Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Dzitwy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Igorowi Anisimowowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne
życzenia. Niech Jezus
Chrystus obﬁcie obdarza
Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem i pogodą
ducha. Niech Najświętsza
Maryja Panna nieustannie
się Tobą opiekuje, a Duch
Święty opromienia swym
światłem. Dziękujemy za
głoszenie Słowa Bożego,
dobre serce i modlitwę.

Wdzięczni paraﬁanie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Słonimiu

Czcigodni Ojcowie
Proboszczu Andrzeju
Agiel i Aleksandrze
Machnacz!
Z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych
z całego serca życzymy
mocnego zdrowia, nieustannej radości, pogody
ducha, optymizmu, pomyślności w posłudze
na rzecz Boga i ludzi. Niech
zmartwychwstały Zbawiciel
codziennie udziela Wam
błogosławieństwa, Duch
Święty zsyła swe dary, a
Maryja otacza matczyną
miłością i opieką.

Z szacunkiem i modlitwą wierni
z paraﬁi Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech
każdy dzień życia będzie
wypełniony zdrowiem,
szczęściem i radością.
Niech Duch Święty oświeca i prowadzi ścieżkami

Bożymi, Matka Najświętsza
opiekuje się Tobą, a praca
na niwie Pana przynosi
obﬁte owoce. Szczęść Boże!

Wspólnota „Equipes NotreDame” z paraﬁi Sobotniki

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji 35. rocznicy
Urodzin przesyłamy moc
serdecznych życzeń. Niech
Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach,
błogosławi każdy Twój
dzień, Matka Boża otacza
swoją opieką, a Duch Święty pomaga godnie wykonywać posługę duszpasterską
i nieustannie obdarza
swoimi łaskami. Żyj
w zdrowiu i radości, a serce
niech zawsze będzie pełne
miłości i pokoju.

Komitet kościelny, paraﬁanie
i dzieci z Żemosławia

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Waleremu Lisowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia.
Niech Matka Boża zawsze
rozjaśnia Twą drogę, dobry
Jezus trzyma Cię przy
sercu, obdarza błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch
Święty hojnie obsypuje
nieskończonymi darami.
Życzymy także mocnego
zdrowia, długich lat życia,
pogody ducha, życzliwości,
radości, ciepła i pomyślności w pracy duszpasterskiej.

Wierni z paraﬁi Imienia NMP,
Wierejki

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Astukiewiczowi
i Witalemu Bielenikowi,
a także kochanym
Siostrom, posługującym
w naszej paraﬁi,
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Pan ześle
na Was wszelkie potrzebne
łaski, Matka Boża broni i
opiekuje się w każdej chwili
życia, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi
darami. Dziękujemy
za dobre serca i oﬁarną
pracę. Radosnego Alleluja!
Paraﬁanie z Indury

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Szańczukowi
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
mnóstwo najpiękniejszych
życzeń: zdrowia, pogody
ducha, pomyślności
w pracy duszpasterskiej,
niegasnącej miłości i wiary
oraz życzliwych ludzi na
drodze kapłańskiej. Niech
Bóg Wam zawsze i wszędzie błogosławi, a także
wynagradza za nieustanną
pracę i modlitwę.

Paraﬁanie z Hoży

Czcigodny Księże
Denisie Szmygin!
Z okazji Dnia Kapłana i
świąt Wielkanocnych życzymy, aby Twe życie było
szczęśliwe i błogosławione.
Niech Jezus Zmartwychwstały, przynoszący pokój
całemu człowieczeństwu,
prowadzi Cię piękną, choć
zarazem trudną, drogą powołania. Niech Matka Boża
zawsze się Tobą opiekuje, a
Duch Święty oświetla drogę
kapłańską. Szczęść Boże!

Wdzięczni paraﬁanie z kościoła
pw. Zwiastowania NMP,
Międzyrzecze

Czcigodny
Księże Proboszczu
Witalij Czurgan!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego

ciąg dalszy na str. 8

zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, potrzebnych łask Bożych, dobrych i
życzliwych paraﬁan. Niech
zmartwychwstały Chrystus
Ci błogosławi, Matka Najświętsza się Tobą opiekuje,
a Duch Święty rozjaśnia
drogę kapłańską.

Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej i paraﬁanie z Juraciszek

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Gaweckiemu i Olegowi
Janowiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
pomaga Wam w codziennej posłudze, dodając sił
i wytrwałości w realizacji
wszelkich dobrych zamiarów. Niech życie płynie
w pokoju, a praca przynosi
obﬁte owoce. Niech Bóg
obdarza mocnym zdrowiem
na długie lata, a Wasza
wiara, szczerość i oﬁarność
będą dla innych przykładem do naśladowania.

Paraﬁanie z Iwia

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji Urodzin, Dnia
Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy serdeczne życzenia.
Błogosławiony nocy cień
i każdy nowy Boży dzień.
Błogosławiony każdy krok,
tysiące nadchodzących dróg.
Błogosławione te święte
dłonie i te pokryte srebrem
skronie. Niech życie w radości mija, zdrowie i szczęście
zawsze Ci sprzyja! Niech
Chrystus Zmartwychwstały
we wszystkim Ci pomaga, a
Maryja Panna i Duch Święty
darzą swoimi łaskami.
Radosnego Alleluja!

Legion Maryi, apostolat
„Margaretka” oraz wierni
z paraﬁi świętych Piotra i Pawła
Apostołów w Iwiu

Czcigodny Księże
Janie Gawecki!
Z okazji Urodzin przesyłamy Ci najserdeczniejsze
życzenia: mocnego zdrowia
i błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień. Niech Matka
Najświętsza zawsze się Tobą
opiekuje, a Duch Święty
obdarza swoimi darami i
oświetla drogę kapłańską.

Wierni z Wiguszek,
Golimszczyzny i Sakowiczów

Kochanemu Synowi
Księdzu Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia,
wytrwałości w codziennej
posłudze, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz
obﬁtych łask Bożych. Niech
Twa droga kapłańska będzie
oświetlona promieniami
Miłosierdzia Bożego.

Rodzice

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Pawłowi
Białonosowi i Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
przesyłamy moc serdecznych życzeń: zdrowia,
pogody ducha i życzliwych
ludzi obok. Niech Chrystus
Zmartwychwstały wynagrodzi Wam swoimi łaskami. Radosnego Alleluja!

Wdzięczni paraﬁanie
z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi,
drogim Siostrom Annie
i Agnieszce, Wdowom
Konsekrowanym
Sabinie i Zoﬁi
z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca

życzymy mocnego zdrowia,
długich i szczęśliwych lat
życia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej, pomocy
Ducha Świętego. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
obdarzy Was swoimi łaskami, mądrością i miłością.
Dziękujemy za niestrudzoną pracę, opiekę duchową,
modlitwę i dobroć.
Wesołych Świąt!

Paraﬁanie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach,
wierni z Surwiliszek

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Bartoszewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pana z całego serca
życzymy dużo zdrowia oraz
długich lat życia. Niech
światło Chrystusa rozjaśnia
Twą drogę, a miłość Boża i
opieka Matki Najświętszej
dodają sił i cierpliwości.
Serdecznie dziękujemy
za pomoc we wzrastaniu i
dojrzewaniu duchowym,
za modlitwę i posługę
w naszej paraﬁi, a Bogu –
że posłał do nas Ciebie.

Wdzięczni paraﬁanie i członkowie
apostolatu „Margaretka”
z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
z okazji Urodzin i Świąt
Wielkanocnych z całego
serca przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech
zdrowie będzie mocne,
życie – długie, siły – niekończące się, a radość – codzienna. Niech Cię otaczają
promienie Miłosierdzia
Bożego, Jezus nieustannie
króluje w sercu, Duch Święty obdarza swoimi łaskami,
a Matka Boża stale się Tobą
opiekuje. Szczerze
dziękujemy za troskę
o paraﬁan i świątynię.
Wdzięczni wierni z paraﬁi
Wojstom

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Antoniemu
Kozłowskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej, zdrowia,
wytrwałości w posłudze
duszpasterskiej. Niech
Wszechmogący obdarzy
Cię wszelkimi potrzebnymi
łaskami, a Maryja pomaga
zawsze i wszędzie.
Z szacunkiem i modlitwą wierni
ze wsi Malinowa

Czcigodnym Księżom
Arturowi Małaﬁejowi i
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy mocnego zdrowia na długie lata
życia, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej, wytrwałości
na drodze kapłańskiej oraz
ludzkiej dobroci. Dziękujemy za otwarte serce, uwagę, czas oraz wiedzę, którą
dzielicie się z nami. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
Wam błogosławi!

Wierni z paraﬁi
Grodno-Augustówek

Czcigodnym Księdzu
Janowi Rejszelowi i
Siostrze Annie Nosiewicz
z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych
przesyłamy serdeczne
życzenia: zdrowia, radości,
szczęścia. Niech Chrystus
Zmartwychwstały błogosławi każdy Wasz dzień, a
Matka Boża otacza swoją
miłością i opieką. Pięknych
owoców na niwie Pańskiej!

Paraﬁanie z kościoła w Żołudku,
wierni z kaplicy Lipiczno
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Z głębi serca

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Zwierzyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej.
Oddajesz nam swe młode
lata, zdrowie, zdolności,
serce, aby przybliżyć nas
do Boga. Szczerze dziękujemy za to! Niech Duch
Święty nieustannie zsyła
na Ciebie swe dary, światło
Zmartwychwstania Chrystusowego oświetla drogę
kapłańską, a Miłosierdzie
Boże i opieka Matki Najświętszej dodają sił.

Z modlitwą i szacunkiem
wierni z paraﬁi św. Jerzego
w Wornianach i Woronie

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Dymitrowi
Nieścierowi i Jerzemu
Martinowiczowi
z okazji Dnia Kapłana oraz
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy dużo
zdrowia i radości. Niech
Jezus, który posłał Was
na swoją niwę, dodaje
sił do pełnienia posługi
kapłańskiej. Niech realizują
się wszystkie plany i spełniają wszystkie marzenia.
Życzymy, aby Duch Święty
dodawał Wam sił, a Matka
Boża nieustannie się opiekowała. Bardzo dziękujemy
za dobre serce,
życzliwość i modlitwę.
Wesołego Alleluja!

Komitet Kościelny oraz paraﬁanie
z kościoła w Gieranionach,
wierni z kaplicy Suraż

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszce
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
długich i szczęśliwych lat
życia, błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki
Najświętszej, pomocy
Ducha Świętego. Niech
zmartwychwstały Zbawiciel
obdarzy Cię swoimi łaskami, mądrością i miłością.
Dziękujemy za nieustanną
pracę, opiekę duchową,
modlitwę i dobroć. Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Wierni ze wsi Jewłasze,
paraﬁa Lack

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sorele
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy moc serdecznych
życzeń: mocnego zdrowia,
pogody ducha, życia wypełnionego Bożą łaską i ludzką
dobrocią. Niech Duch Święty oświetla każdy dzień
Twej posługi kapłańskiej, a
Chrystus zawsze będzie Ci
Przyjacielem w służbie
na rzecz Boga i ludzi.
Stanisława Sidorowicz i
Lucyna Łabecka, paraﬁa Wołpa

Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Myślukowi,
Leonowi Liszykowi
i Jerzemu
Martinowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, sił
na każdy dzień posługi oraz
ludzkiej życzliwości. Niech
światło Chrystusa oświetla
Waszą drogę kapłańską,
a Miłosierdzie Boże i
opieka Matki Najświętszej
dodają sił i cierpliwości.
Kółka Różańcowe MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa
z paraﬁi Wołpa

Czcigodnym
Ojcom Proboszczowi
Antoniemu Porzeckiemu,
Pawłowi Romańczukowi
i Stanisławowi
Sadowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca
życzymy duchowej radości,
owocnej realizacji wszystkich planów i zamiarów,
które rodzą się w Waszych
sercach. Niech nadal
sprzyjają one rozwojowi
naszej wiary i miłosierdzia,
zrozumieniu sensu życia,
jedności paraﬁan. Serdecznie dziękujemy za szczerą
modlitwę, miłość
i cierpliwość.

Rycerstwo Niepokalanej

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Etelowi, Edwardowi
Sinkiewiczowi,
Aleksandrowi
Fiedotowowi,
Wiktorowi Sinickiemu,
a także Siostrom
Aleksandrze i Dorocie
z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne
życzenia. Niech radość
ze zmartwychwstania
Zbawiciela napełni dusze
pokojem i miłością, czyniąc
Was prawdziwymi apostołami Prawdy. Z całego
serca dziękujemy za pracę,
dobroć, głoszenie
Słowa Bożego i troskę
o każdego z nas.

Legion Maryi, grupa modlitewna
Dobrego Pasterza oraz Komitet
Kościelny z paraﬁi Miłosierdzia
Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Edwardowi
Sinkiewiczowi
z okazji Urodzin przesyłamy moc najpiękniejszych
życzeń: zdrowia, pogody
ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej,
niegasnącej miłości i wiary,
a także życzliwych ludzi na
drodze kapłańskiej. Niec
haj Bóg Ci błogosławi i
wynagradza za nieustanną
pracę i modlitwę.

Legion Maryi, grupa modlitewna
Dobrego Pasterza z paraﬁi
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Pawłowi
Romanowskiemu,
Witoldowi Łozowickiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi, Janowi Romanowskiemu, Antoniemu
Gremzie oraz wszystkim
Kapłanom i Rekolekcjonistom, którzy posługiwali w naszej paraﬁi,
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy dobrego zdrowia,
obﬁtych łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego, darów
Ducha Świętego, Bożej
radości, pokoju i sił do
głoszenia Dobrej Nowiny,
opieki Matki Najświętszej
oraz pięknych owoców
na niwie Pana. Niech
Wasze serca biją rytmem
serca Jezusowego, a droga
życia będzie szczęśliwa
i błogosławiona.
Wesołego Alleluja!

Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca oraz paraﬁanie
z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, sił na każdy

dzień posługi kapłańskiej
i ludzkiej życzliwości, a
także opieki Matki Bożej i
pomocy Ducha Świętego.
Chrystus zmartwychwstał!
Alleluja!

Z modlitwą Kółka Różańcowe,
paraﬁa Kopciówka

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu
z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech zdrowie
będzie mocne, siły – niekończące się, a radość – codzienna. Niech Cię otaczają
promienie Miłosierdzia
Bożego, Jezus króluje
w sercu i łaskawie obdarza
swoimi darami, a święty
Patron zawsze
znajduje się obok.
Paraﬁanie ze wsi Nowijanka
i Paszeli

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca
życzymy mocnego zdrowia, radości, sił, Bożego
błogosławieństwa na każdy
dzień. Niech Jezus Zmartwychwstały prowadzi Cię
najpiękniejszą drogą
do świętości. Bóg zapłać
za posługę w naszej
paraﬁi i Twoją
obecność pośród nas.

Z szacunkiem wdzięczne paraﬁanki z grodzieńskiej katedry

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego, darów Ducha
Świętego, opieki Matki
Bożej, a także mocnego
zdrowia, sił i pogody ducha
na każdy dzień, mądrości
i pomyślności w posłudze
duszpasterskiej. Niech
na Twej twarzy zawsze jaśnieje uśmiech, a w oczach
odzwierciedla się radość.
Szczerze dziękujemy Ci
za miłość i troskę
o paraﬁan i świątynię.

Wierni z kościołów w Rohotnie
i Dworcu

Czcigodnym Księżom
Marianowi Chamieni
i Piotrowi
Wiszniewskiemu
z okazji Dnia Kapłana,
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego i święta Miłosierdzia Bożego życzymy
mocnego zdrowia, sił i
wszelkich potrzebnych łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech każdy
dzień będzie szczęśliwy
i błogosławiony. Niech
Matka Boża opiekuje się
Wami, Anioł Stróż zawsze
strzeże, święty Patron
czuwa i prowadzi drogą,
jaśniejącą Bożą miłością i
miłosierdziem. Dziękujemy za modlitwy i posługę
kapłańską, za wsparcie
w trudnych chwilach życia.

Wierni z paraﬁi Szydłowice

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Olegowi
Dulowi i Jerzemu
Martinowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego przesyłamy
serdeczne życzenia: łask
Bożych, opieki Maryi Panny, obﬁtych darów Ducha
Świętego, zdrowia, sił i
roztropności w pełnieniu
posługi duszpasterskiej.
Niech zmartwychwstały
Chrystus obdarza Was
swym miłosierdziem,
będąc Źródłem miłości i

pokoju w życiu
codziennym.
Drogi Proboszczu, dziękujemy Ci za głoszenie Słowa
Bożego, za to, że wychowujesz dzieci i młodzież
w wierze i miłości do Pana
і uczysz nas odpowiedzialności za swoje czyny. Księdzu Jerzemu dziękujemy
za rekolekcje wygłoszone
w naszej paraﬁi, poprzez
które Bóg dotknął
naszych serc.

Kółka Różańcowe, wierni, dzieci
i młodzież z paraﬁi św. Stanisława
Kostki w Wołkowysku

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Antoniemu Gremzie
z okazji świąt Wielkanocnych z całego serca
życzymy wszystkiego co
najlepsze: błogosławieństwa Bożego na długie lata
życia, opieki Matki Bożej,
obﬁtych darów Ducha
Świętego oraz mocnego
zdrowia, sił i wytrwałości
na drodze kapłańskiej,
codziennej radości i pokoju
w sercu.

Rodzina Podzielińskich

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Dymitrowi
Łabkowowi, Józefowi
Gęzie, Andrzejowi
Wróblewskiemu,
Waleremu Maziukowi,
Wiktorowi Bochanowi,
Edwardowi Pietelczycowi
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne życzenia: obﬁtych
darów Ducha Świętego i
nieustannej opieki Matki
Najświętszej. Niech radość
i pokój wypełnią Wasze
serca, a Chrystus Zmartwychwstały, który powołał Was do kapłaństwa,
codziennie wzmacnia i
obdarza swoimi łaskami.

Z modlitwą i wdzięcznością
wierni z paraﬁi Najświętszego
Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu
Dymitrowi Łabkowowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, radości,
sił i wytrwałości w pracy.
Niech Matka Najświętsza
zawsze ma Ciebie w swej
opiece, a Duch Święty
opromienia światłem
każdy dzień życia.

Franciszkański Zakon Świeckich
z paraﬁi Najświętszego
Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Waleremu Bykowskiemu
oraz wszystkim
Kapłanom dekanatu
Brzostowica Wielka
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus
Chrystus – zmartwychwstały Zbawiciel świata –
obdarza Was swoimi łaskami, radością i pokojem.
Wesołego Alleluja!

Franciszkański Zakon
Świeckich, Komitet Kościelny i
paraﬁanie z Ejsmontów Wielkich

Czcigodnym Księdzu
Waleremu Bykowskiemu
i Ojcu Andrzejowi
Jodkowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił
na każdy dzień posługi
kapłańskiej i ludzkiej
życzliwości. Niech światło
Chrystusa oświetla drogę
kapłańską, a Miłosierdzie

Boże i opieka Matki
Najświętszej dodają sił i
cierpliwości. Dziękujemy
za rozpalony ogień wiary,
modlitwę, otwarte serce
oraz oddaną posługę na
rzecz Boga i ludzi.

Paraﬁanie i Kółko Różańcowe
ze Staniewicz

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Józefowi
Bogdziewiczowi
i Jerzemu Jasiewiczowi,
a także drogim Siostrom
z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych
przesyłamy serdeczne
życzenia: mocnego zdrowia, wytrwałości i ludzkiej
życzliwości. Niech światło
Chrystusa oświetla Waszą
drogę życiową, a Miłosierdzie Boże dodaje sił i cierpliwości. Dziękujemy za
dobre i czułe serca, troskę
o nas i świątynię, a Panu
Bogu – za to, że skierował
Was do naszej wspólnoty.
Radosnego Alleluja!

Wdzięczni wierni z paraﬁi
świętych Kosmy i Damiana
w Ostrowcu

Czcigodnemu
Księdzu Eugeniuszowi
Uczkuronisowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych z całego serca składamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia na długie lata, szczęścia, radości, pomyślności
w posłudze duszpasterskiej,
wszelkich łask Bożych na
drodze kapłańskiej. Niech
każdy dzień będzie wypełniony ciepłem, życzliwością ludzką, pokojem. Niech
zmartwychwstały Chrystus
zawsze się Tobą opiekuje!

Paraﬁanie ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, wytrwałości, cierpliwości w posłudze kapłańskiej, satysfakcji
z posługi duszpasterskiej.
Życzymy także darów Ducha
Świętego, codziennej opieki
Matki Bożej i życzliwości
ludzkiej. Niech zmartwychwstały Jezus umacnia Twą
wiarę, stając się Źródłem
pokoju i mądrości.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
oraz paraﬁanie z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Henrykowi
Jabłońskiemu
z okazji Urodzin, Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: obﬁtych
łask Bożych oraz samych
radosnych chwil! Niech
Duch Święty opromienia
swym światłem każdy dzień
Twojej posługi kapłańskiej,
zmartwychwstały Chrystus
napełnia życie światłem i
miłością, a Maryja zawsze
się Tobą opiekuje.

Z szacunkiem wierni, apostolat
„Margaretka”, Kółko Różańcowe
w intencji dzieci z paraﬁi Trójcy
Przenajświętszej w Zabłoci

Czcigodnemu
Księdzu Andrzejowi
Pyszyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego
zdrowia, radości, światła,
natchnienia i sił w posłudze duszpasterskiej oraz
błogosławieństwa Bożego.
Niech wszystkie zamiary
owocnie się realizują,
a obok będą życzliwi
ludzie.

Radosnych Świąt!

Wierni z kościoła w Mścibowie,
kaplic w Bortnikach
i Wierdomiczach

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Filipczykowi,
Jerzemu Sadowskiemu,
Janowi Kuziukowi, Dymitrowi Lewczykowi, Aleksandrowi Worobjowowi,
Pawłowi Ejsmontowi
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, darów
Ducha Świętego, opieki
Matki Bożej. Niech radość i
pokój napełniają Wasze serca, a Chrystus Zmartwychwstały, który powołał Was
do kapłaństwa, codziennie
wzmacnia i obdarza swoimi
łaskami. Wesołego Alleluja!

Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy i paraﬁanie z kościoła
pw. św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi
Wasilkiewiczowi
z okazji świąt Zmartwychwstania Pana życzymy
mocnego zdrowia, pomyślności, potrzebnych łask
Bożych. Niech Jezus Zmartwychwstały oświetla drogę
życiową i napełnia duszę
pokojem. Niech Matka Najświętsza opiekuje się Tobą i
otula swoim płaszczem.

Apostolat „Margaretka” z paraﬁi
św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Czesławowi
Pawlukiewiczowi,
Dymitrowi Popieniukowi,
Andrzejowi Radziewiczowi, Wiktorowi Myślukowi
oraz wszystkim Rekolekcjonistom, którzy posługiwali w naszej paraﬁi,
z okazji Wielkiego Czwartku
życzymy nieustannej odnowy Kapłaństwa przez Ducha
Świętego. Błagamy o to, by
każdy z Was odnajdywał
w swoim sercu i życiem stale
potwierdzał to autentyczne znaczenie powołania
kapłańskiego. Dziękujemy
Chrystusowi za to,
że Was wybrał.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
paraﬁanie z Rosi

Czcigodny Księże
Wiktorze Chańko!
Z okazji Dnia Kapłana
życzymy, abyś na nowo
rozpalił w sobie charyzmat
Boży i jeszcze żarliwiej przeżywał radość z wyłącznego
oddania się Chrystusowi.
Niech trud trwania przy
Jezusie zostanie nagrodzony
radością ze Zmartwychwstania. Szczerze dziękujemy
za sakramenty, których nam
udzielasz, za to, że karmisz
nas Ciałem i Słowem Bożym,
odkrywasz dar Eucharystii
jako źródło siły, mocy i
światła w codziennym życiu.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
przyjaciele

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Siedleckiemu
i Kanonikowi
Tadeuszowi Kaczanowi
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego
zdrowia, sił na każdy dzień
posługi kapłańskiej i ludzkiej
życzliwości. Niech światło
Chrystusa oświetla drogę
kapłańską, a Miłosierdzie
Boże i opieka Matki
Najświętszej dodają
cierpliwości.
Paraﬁanie ze wsi Nowijanka
i Paszeli
ciąg dalszy życzeń
w następnym numerze
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